
STAVEBNÍCVO

KRITICKÉ NAPÁJANIE PRE ZVÝŠENIE 
BEZPEČNOSTI BUDOVY

CASE STUDY

Chránené únikové cesty (CHÚC) sa v každom objekte zabezpečujú 

proti požiaru. Keďže je každý objekt inak architektonicky náročný, 

aj požiarne úseky sú v každom objekte inak riešené. 

O čo sú tieto požiarne úseky náročnejšie, o to väčšia musí byť 

komplexnosť zabezpečenia.  

V rámci bezpečnosti a ochrany zdravia obyvateľov je potrebné 

zabezpečiť požiarnu odolnosť káblov a všetkých komponentov, 

ktoré sa v rámci únikových ciest používajú. Odolnosť takýchto 

komponentov musí byť zabezpečená na dobu minimálne 60 minút. 

V tomto časovom intervale sú tak zachované základné životné funkcie 

objektu, ako napríklad ventilátory na odvetrávanie saplín a splodín 

horenia. Obyvatelia majú možnosť za tento čas opustiť objekt 

a privolaní hasiči následne zariadenia povypínajú. 

ATYPICKÉ RIEŠENIE NAPÁJANIA V BYTOVOM DOME 
PRE ZVÝŠENIE BEZPEČNOSTI JEHO OBYVATEĽOV 

POŽIADAVKY

Voči požiaru
plnohodnotne zabezpečiť
kombinované chránené
únikové cesty bytového
domu, ktorých súčasťou
je samostatne elektricky
ovládaný výťah. 

Nainštalovať taký zdroj
nepretržitého napájania,
ktorého výkon je schopný
zaručiť funkčnosť výťahu
a zabezpečiť životnosť
zariadení chrániacich
obyvateľov v objekte  
v prípade požiaru. 



Jeden z požiarnych úsekov 
obsahuje výťah a tento 
bolo potrebné zabezpečiť 
tak, aby sa v prípade 
požiaru bezpečne 
pohyboval, zatváral a 
zachovával tak potrebnú 
bezpečnosť obyvateľov. 

ZÁKLADNÝ STAV 

V rámci bytového domu  
boli architektonicky navrhnuté
dve kombinované chránené
únikové cesty. 
Protipožiarna ochrana
nariaďuje, že všetky existujúce
únikové cesty musia byť
plnohodnotne zabezpečené
voči požiaru.

RIEŠENIE

Použité technické riešenie
zabezpečí v prípade výpadku
napájania  
a súčasného požiaru
funkčnosť výťahu  
a plnohodnotnú  
funkčnosť CHÚC.
Na zabezpečenie výťahu  
bol použitý zdroj nepretržitého
napájania Multi Sentry.
Životnosť UPS je 10 až 15
rokov v závislosti od
prostredia, v ktorom je
umiestnená.  
Menovitý výkon UPS bol
dimenzovaný tak, aby  
bol schopný zachovať
plnohodnotné fungovanie
výťahu. 

Zdroj UPS bol umiestnený 
v malej miestnosti 
rozvádzačov vyhovujúcej 
platným štandardom. 
V miestnosti je zabezpečené 
odvetrávanie a nainštalo- 
vaná klimatizačná 
jednotka, ktorá 
zabezpečuje potrebnú 
teplotu prostredia.
Je veľmi dôležité, aby počas 
prevádzky nenastala zmena 
podmienok v miestnosti, 
napríklad z dôvodu šetrenia 
alebo z dôvodu nevy- 
čistenia klimatizačných 
jednotiek. Zhoršenie 
prostredia by malo za 
následok poškodenie UPS.

redošlé riešenie tohto systému bolo postavené na prepojení 2 UPS s jedným baterkovým modulom. Avšak tento 

systém nefungoval správne. Bolo potrebné pristúpiť ku zmene riešenia a zároveň navýšiť kapacity zálohovania.“

POUŽITÉ 
TECHNOLÓGIE

V rámci riešenia bol

použítý trojfázový

kompaktný  

záložný zdroj  

Riello Multi Sentry 
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RIELLO UPS 

Riešenie je postavené 
na produktoch  
Riello UPS, vybavené
silnými nabíjačmi
batérií. 

Spoločnosť DTW, s.r.o. poskytuje technické riešenia záložných zdrojov UPS pre kritické systémy. 
Ponúka ucelené portfólio produktov a služieb na zabezpečenie kontinuálnej dostupnosti elektrickej 
energie. Riešenia sú postavené na produktoch Riello UPS, ktoré dokážu vždy bezproblémovo 
komunikovať a splniť všetky potreby a očakávania zákazníka. 

www.dtw.sk 

ZÁRUČNÝ SERVIS

Vzhľadom na požiarne
štandardy, je realizova-
ný pravidelný ročný
kontrolný servis
zariadenia.


